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الحرب في أوكرانيا .التحديث اليومي 10:00 2022. 04 .11-10صباحا
السياسة الخارجية .زار رئيس وزراء المملكة المتحدة كييف للقاء مع الرئيس زيلينسكي يوم السبت ،والذي أعلن عقبه عن حزمة
جديدة من المساعدات المالية والعسكرية ألوكرانيا والتي تشمل  120مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن باإلضافة
إلى معدات عسكرية بقيمة  100مليون جنيه استرليني .هذا وأجرى عقب االجتماع رئيس الوزراء والرئيس األوكراني جولة في
مركز مدينة كييف.
وصل مستشار النمسا كارل نهامر الى كييف كذلك يوم السبت حيث التقى مع الرئيس زيلينسكي ،وسيجري المستشار اليوم االثنين
زيارة الى روسيا للقاء مع فالديمير بوتين ،وبذلك سيكون اول قائد اوروبي يلتقي مع الرئيس الروسي وجها لوجه منذ بداية الغزو
الشامل ألوكرانيا في  24فبراير.
أعلنت "جمهورية دونيتسك الشعبية" أن انشطة بعثة المراقبة التابعة لمنظمة األمن والتعاون في اوروبا في اراضيها غير قانونية وأن
ممثليها يجب ان يتركوا هذه االراضي حتى  30ابريل ،وقد جاء هذا اإلعالن عقب اعتقال احد موظفي البعثة المذكورة في
"الجمهورية" ألدائه لمهامه التي يزعم أنها ال تتوافق مع جدول اعمال البعثة المفوضة.
بدأت إستونيا في إلغاء التأشيرات لألشخاص الذين يستخدمون عل ًنا الحرفين " "Zو " "Vلدعم حرب روسيا في أوكرانيا ،وكذلك لمن
يحمل شرائط سانت جورج أثناء عبور الحدود اإلستونية من روسيا ،حيث يتم إرسال أصحاب هذه الرموز للتحقيق اإلضافي واتخاذ
القرار حول السماح لهم بالعبور او ال.
جمعت حملة التبرع الدولية "الوقوف مع أوكرانيا" والتي أجريت في وارسو يوم السبت  9.1مليار يورو لدعم الالجئين األوكران
ويشمل هذا المبلغ  1.8مليار يورو لدعم النازحين داخليا في اوكرانيا و 7.3مليار يورو لمن غادر البالد الى الدول المجاورة.
نتيجة للغزو الروسي ألوكرانيا قررت كل من السويد وفنلندا االنضمام إلى الناتو في أقرب وقت في الصيف القادم ،وذلك وفقا
لصحيفة .The Time
المدن تحت الهجوم .خالل عطلة نهاية االسبوع تم اطالق على األقل  10صواريخ على مدينة دنيبرو ،حيث تم قصف مطار المدينة
للمرة الثانية مما ادى الى تدمير مبنى المطار وبنيته التحتية بالكامل .وقامت القوات الروسية باطالق النيران وتدمير صهريج بحمض
النيتريك في روبيجني في إقليم لوهانسك،وقد صرح رئيس إقليم لوهانسك سيرهي هايداي أنه لم تعد هناك اية بنية تحتية استراتيجية
في االقليم ألنه قد تم تدميرها بالكامل اثناء القصف .ومع ذلك تتواصل الهجمات على مخازن االغذية والبنية التحتية المدنية في
اإلقليم .وتم تسجيل انفجار كبير في ميكواليف يوم األحد ،بينما تواصل روسيا في خيرسون محاولتها إلجراء ما يسمى باالستفتاء
لإلعالن عن "جمهورية خيرسون الشعبية" .ووفقا لهيئة األركان العامة األوكرانية فإنه حاليا تتم طباعة الدعايات الترويجية
واالستمارات ذات الصلة باالستفتاء في دور الطباعة في نوفاكاخوفكا .وفي غضون ذلك يواصل السكان المحليون الخروج الى
الطرق إلجراء المسيرات الموالية ألوكرانيا والمضادة لالحتالل .في خيرسون خرج السكان في مسيرة والتي تم ايقافها من قبل
المحتلين الروس فور الكشف عنها .أما في نوفاكاخوفكا فتم اجراء مسيرة مزيفة جمعت بضعة عشرات من الرجال فقط الذين رفعوا
األعالم الروسية.
حقوق االنسان .جرت الجولة الثالثة من تبادل األسرى في  10ابريل ،حيث تم استبدال  26اوكراني بينهم  12جندي بما في ذلك
ضابطة و 14مدني بينهم  9من النساء وذلك وفقا لنائبة رئيس الوزراء ايرينا فيريشوك .ووفقا لمكتب المدعي العام فقد تم قتل
 1222من المدنيين في إقليم كييف خالل فترة االحتالل الروسي له .ومن جانبها أعلنت أمينة المظالم ليودميال دينيسوفا أنه تم تشكيل
مخيم للمرحلين قسرا من اوكرانيا في إقليم بينزا في روسيا الفيديرالية ،حيث يتواجد هناك  400من األوكران معظمهم نساء و147
طفل من مختلف األعمار ،كما أن هناك مخيمات مشابهة في مختلف انحاء اإلقليم المذكور .اما االوكران الذين تم اعتقالهم بشكل غير
قانوني في اقليمي خيرسون وميليتوبل فيتم ترحيلهم قسرا الى القرم الى مراكز االحتجاز وذلك وفقا لمصطفى دجيميلوف زعيم تتار
القرم وعضو البرلمان األوكراني.
ذكرت هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة كير الدولية أن النزوح وتدفق الالجئين من أوكرانيا يتميز بنوع الجنس بشكل كبير ،حيث
تواجه النساء العديد من التحديات على الحدود وكذلك المجموعات التي تشمل النساء والرجال والفتيان والفتيات ذوي االحتياجات
الخاصة الغير قادرين على مغادرة البالد ،وهذا يسبب العديد من المخاوف الخاصة بتأمين الحماية لهم مثل زيادة مخاطر العنف القائم
على نوع الجنس ،والذي يهدد غالبا النساء والفتيات وخاصة من الفئات الضعيفة .وهذا يشمل بشكل خاص )1( :مخاوف تتعلق
بضمان األمن من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع واالتجار بالبشر؛ ( )2الحاجة المتزايدة لدعم الصحة النفسية .على المدى الطويل،
من المرجح أن ترتفع معدالت البطالة بين جميع فئات السكان وستستمر في دفع النساء إلى قطاعات االقتصاد الغير الرسمية والغير
محمية.
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العقوبات .الحدود .على الشاحنات من روسيا وبيالروسيا مغادرة االتحاد األوروبي بحلول  16أبريل ولن يحق لها الدخول الى
االتحاد األوروبي بعد ذلك .هذا القرار هو جزء من الحزمة الجديدة من عقوبات االتحاد األوروبي .وفي السابق بذل النشطاء كافة
الجهود من أجل حظر عبور الشاحنات من وإلى روسيا وبيالروسيا لمدة شهر تقريبًا على الحدود البولندية البيالروسية .فرنسا.
صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لشبكة  CNNأنه بعد الهجوم على محطة قطار كراماتورسك أعلنت فرنسا استعدادها
للمضي قدمًا في فرض حظر آخر على النفط الروسي.
األمن الغذائي .أعلنت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) أن األسعار العالمية للمواد الغذائية األساسية مثل الحبوب
والسكر والزيوت النباتية أعلى من أي وقت مضى ،وقد شملت الزيادة في هذا الشهر ارتفاع األسعار العالمية للقمح والحبوب والتي
تسبب بها إلى حد كبير اضطراب الصادرات من أوكرانيا بسبب هجوم روسيا ،وبدرجة أقل من روسيا ،وذلك وف ًقا للتقرير .وتهدف
وزارة الزراعة األوكرانية إلى ضمان بذر  ٪80من األراضي الزراعية ،ويعتمد ذلك على سرعة إزالة األلغام من األراضي في
منطقة تشيرنيهيف وسومي .في السيناريو الغير ايجابي  ،قد يتم زرع  ٪70من األراضي .ويبقى العامل األكثر أهمية في الوقت
الحالي هو الوقود وإمدادات الديزل ،حيث على الرغم من محاوالت الوزارة إلبقاء الوضع تحت السيطرة إال أن االضطرابات
مرجحة تمامًا ال سيما بسبب القصف النشط لمخازن النفط من قبل القوات الروسية.
إنهاء االستعمار .نواصل هذا األسبوع سلسلة مقاالتنا حول إنهاء االستعمار بالمقال الثالث الخاص بالسينما " -خمسين ظل لالستعمار
(الجديد) في صناعة األفالم الروسية" .تستكشف يوليا كوفالينكو ،الناقدة السينمائية ومبرمجة  ،Docudays UAكيف كانت صناعة
السينما الروسية بمثابة مكبر صوت إليديولوجية الكرملين والثقافة الروسية ،فضالً عن صناعة األفالم عن األحياء "المخنوقة".
القراءة:
-

رأي – كيف أدى الغزو الروسي الى قلب االنتخابات الرئاسية الفرنسية – بوليتيكو.
القنابل الروسية تمزق الجالية اليونانية التي تقاتل من أجل تاريخها  -بوليتيكو .كانت ماريوبول وجوارها موط ًنا للمجتمع
اليوناني لسنوات .ومع ذلك ،تسببت الحرب في تشتيت المجتمع في كل مكان وجعلته يهرب إلنقاذ حياته.
 40شخصية بارزة في الثقافة األوكرانية  .PEN Ukraine -تتضمن القائمة  40شخصية من أكثر الشخصيات شهرة
في الثقافة األوكرانية ونظرات عامة مختصرة للسير الذاتية لفنانين مبتكرين ومؤلفين وموسيقيين مشهورين ،ومن بينهم
رسامين ومهندسين معماريين ونحاتين ذوو شهرة عالمية وشعراء وكتاب وممثلين ومخرجين وملحنين ومغنيين.

للمشاهدة:
-

رحلتي األوكرانية .فالديمار يانوشاك يتوجه إلى أوكرانيا ليرى كيف يتم الحفاظ على الفن األوكراني في أوقات الحرب.

احصائيات:
-

أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروسي حتى الساعة 10
صباحً ا 11 ،أبريل  :2022األفراد  -حوالي  ،19500الدبابات  ،APV - 19235 ،725 -أنظمة المدفعية ،347 -
 ،MLRS - 111أنظمة حربية مضادة للطائرات  ،55 -طائرات  ،154 -طائرات هليكوبتر  ، 137 -مركبات -
 ، 1387قوارب  ،7 -ناقالت وقود  ، 76 -طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي  ،119 -معدات خاصة -
 ، 25نظام  SRBMالمحمول  .4 -اتبع أيضًا العداد التفاعلي للخسائر الروسية.

كل أداء مهم مهما كان صغيرا!
-

ادعم اوخماديت ،اكبر مستشفى اطفال متواجد في كييف والذي يقوم بعالج االطفال الجرحى المصابين اثناء الحرب.
اشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في تويتر وعلى موقعنا االلكتروني.
بإمكانك دعم مشروعنا عبر التبرع من خالل  .PayPalاضغط هنا لمزيد من المعلومات.

شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!
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